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Tisková zpráva 
 
Kam kráčí naše školství v roce 2015? 
Praha 12.9.2014 
 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR pořádá v listopadu letošního roku významnou konferenci 
na téma Školství 2015. Tato konference je jednou ze série konferencí, které pořádá UZS ČR 
pod záštitou předsedy vlády ČR, Mgr. Bohuslava Sobotky. Klade si za cíl promluvit o palčivých 
tématech v inkriminované oblasti jako je např. reforma financování školství, příležitosti 
nového programovacího období, odměňování pedagogických a nepedagogických pracovníků 
či legislativní a systémové změny. 
 
„Chceme touto konferencí otevřít diskuzi mezi zaměstnavateli, tj. školami a státem. Hlavním 
cílem této v ČR zatím ojedinělé konference je vytvořit diskuzní fórum, ve které bude stát 
prostřednictví MŠMT ČR představovat své vize a změna pro nejbližší období a naopak zástupci 
školských zařízení, vzdělávacích agentur, ale i zaměstnanců, resp. odborových svazů budou mít 
příležitost poskytnout zpětnou vazbu státu a diskutovat s ním o aktuálních problémech i 
možných řešeních“, uvádí prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Jiří Horecký.   
 
Na konferenci, která se bude konat dne 25.11.2015 v pražském Paláci Charitas, přijal pozvání 
a aktivně na ní vystoupí pan PHDr. Marcel Chládek, MBA, ministr školství, mládeže a 
tělovýchovy, který mj. promluví o financování, karierním systému či o povinných přijímacích 
zkouškách v maturitních oborech vzdělávání. Svoji účast potvrdili též paní Petra Bartáková, 
MSc., náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení operačních programů, 
pan Ing. Jiří Zajíček, předseda unie školských asociací ČR – CZESHA, pan Mgr. František Dobšík, 
předseda ČMOS PŠ či pan Mgr. Vladimír Kolder, předseda SSŠČMS a další. 
 
Více informací o konferenci, podrobný program včetně možnosti přihlášení naleznete zde: 
http://www.uzs-konference.cz/  
 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR je jedním z partnerů státu, resp. vlády ČR, v Radě pro 
hospodářskou a sociální dohodu ČR.  Sdružuje tyto zaměstnavatele v oblasti školství v ČR:  
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, Asociace vyšších odborných škol, Asociace 
učňovských zařízení, Unie školských asociací (CZESHA), Sdružení soukromých škol Čech, 
Moravy a Slezska, Asociace provozovatelů soukromých a firemních školek ČR, Českomoravský 
odborový svaz pracovníků školství. 
 
Kontakt: 
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA – prezident UZS  
Ivana Hlavešová – sekretariát UZS  ivana.hlavesova@uzs.cz, tel.: 234 633 210 
 
 


